
ZARTONK DAILY NEWSPAPER زارتــونك جريــــــدة سيــــــاســــــية أرمنــــــية

ºñ»ùß³µÃÇ / 26.11.2019 83ñ¹ î³ñÇ, ÃÇõ 51 (22«640)

zartonkadl@gmail.com www.zartonkdaily.com+961 1 444225   +961 81 306 447 P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

ÊÙµ³·ñ³ï³Ý Ñ³ëó¿ª 
ä¿ÛñáõÃ. Ü³Ññ Æåñ³ÑÇÙ ÷.,
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝ, 2-ñ¹ Û³ñÏ, ÄÁÙÙ¿Û½Ç

ºñ»õ³Ý. Ø³ÙáõÉÇ Þ»Ýù, ÐÇÙÝ³Ï³Ý 
Ø³ëÝ³ß¿Ýù, 2-ñ¹ Û³ñÏ, 213³, 
²ñß³ÏáõÝ»³ó 2

ÎÁ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÇ 1937-¿Ý Ç í»ñ

1500 È.à. / 8 ¾ç

Արխիւի ծածկագիր

Հայկական Լուրերուն շար. Էջ 02  

²õ»ÉÇ ù³Ý 80-³Ù»³Û Ú³ÝÓÝ³éáõ ²é³ù»ÉáõÃÇõÝ

Հայաստանի եւ Արցախի լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչները, 17-21 
Նոյեմբեր, այցելած են Ատրպէյճան, իսկ ազրպէյճանական լրատուամիջոցնե-
րու ներկայացուցիչները` Հայաստան եւ Արցախ: Այս մասին յայտնած է 
Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութեան մամլոյ բանբեր Աննա 
Նաղդալեան` պատասխանելով լրագրողներու  փոխանակման ծրագիրի 
վերաբերեալ հարցումին:
«17-21 Նոյեմբերին տեղի ունեցած է լրագրողներու խումբերու  փոխանա-
կում. Հայաստանի եւ Արցախի լրատուամիջոցներու ներկայացուցիչները 
այցելած են Ատրպէյճան, իսկ ատրպէյճանական լրատուամիջոցներու 
ներկայացուցիչները` Հայաստան եւ Արցախ:
Ծրագիրը նախապատրաստուած եւ կեանքի կոչուած է ԵԱՀԿ-ի գործող 
նախագահի անձնական ներկայացուցիչի համակարգումով եւ Հայաստա-
նի, Արցախի եւ Ազրպէյճանի համապատասխան նախարարութեանց 
ներգրաւումով»,- յայտնած է ան:

Հայաստանէն Եւ Արցախէն Լրագրողներ 
Այցելած Են Ատրպէյճան. 

Աննա Նաղդալեան

Ð³ÛÏ³Ï³Ý Èáõñ»ñ

ՄԱԿի Ապահովական Խորհուրդը Մտահոգ Է 

Լիբանանեան Èáõñ»ñ

ՄԱԿի Ապահովական Խորհուրդը կոչ ուղղեց երէկ պահպանելու Լիբանանի 
ցոյցերուն խաղաղ բնոյթը: Այս կոչը եկաւ ի պատասխան Կիրակի գիշեր 
պատահած խաղաղ ցուցարարներուն դէմ յարձակումներէն ետք , զորս 
իրագործեցին  հըզպալլայի եւ Ամալ շարժումի համակիր տարրեր:
Կոչին մէջ նշուած է վայրագութիւններէ խուսափելու կարեւորութիւնը եւ 
յարգելու ցուցարարներու ազատութեան իրաւունքը: Կոչի որոշումը առնուած 
էր միաձայնութեամբ:

Նոր տեղեկութիւններ կը հրապարակուին նախորդ գիշեր Պէյրութի մէջ 
գրանցուած բախումներուն մասին։ Այս մասին տեղեկութիւնը կը հաղորդէ 
«Արեւելքը» վկայակոչելով  «Էլ Նաշրա» կայքը, նշելով, որ ցուցարարներուն 
հետ բախումի բռնուած անձեր յարձակելէ ետք ցուցարարներուն վրայ, 
գրոհած են նաեւ ճամբեզրին կանգնած ինքնաշարժներու ուղղութեամբ, 
Նիւթական մեծ վնասներ հասցընելով ինքնաշարժներուն։ Կը նշուի նաեւ, 
որ նման վարք գրանցուած է Էշրէֆիյէ շրջանի «Սայֆի» փողոցին մէջ, ուր 
վնասուած են տասնեակ ինքնաշարժներ։ 
Միւս կողմէ Բրիտանական պատուիրակութիւն մը երէկ այցելեց Պէյրութ 
քննարկումներ կատարելու նոր կառավարութեան մը կազմութեան 
օրակարգին շուրջ:
Ռիչըրտ Մուրի գլխաւորութեամբ Լիբանան այցելող պատուիրակութիւնը  
տեսակցեցաւ նախագահին, ՛ խորհրդարանի նախագահին, վարչապետին 
եւ արտաքին ործոց նախարարին հետ:
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Միջազգային Èáõñ»ñ

Պատմութեան 
Մէջ Այսօր

Սօս Ալիխանեան 

Հայաստանի Մէջ Տնտեսական Աշխուժութեան Ցուցանիշը 
10 Ամսուան Մէջ Աճած է 7.1 Տոկոսով

Ծերակուտականը Խոստովանած է, որ Սպիտակ Տունէն 
Խնդրած են Արգելափակել Հայոց Ցեղասպանութեան 

Ճանաչման Բանաձեւը

Ֆրանչիսկոս Պապ Նակազաքիի Մէջ Այցելեց Նահատակներու 
Յուշահամալիր

ՀՀ տնտեսական աշխուժութեան 
ցուցանիշը 2019 Յունուար-Հոկ-
տեմբերին, նախորդ տարուան նոյն 
ժամանակին համեմատ, աճած է 7.1 
տոկոսով: Այս մասին Facebook-ի 
իր էջին վրայ հրապարակած է 
ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան՝ 
վկայակոչելով պաշտօնական տուե-

Հանրապետական ծերակուտական 
Լինսի Կրահամ, որ Նոյեմբեր 13-ին 
Սպիտակ տան մէջ Էրտողան-Թրամփ 
հանդիպումէն ետք Ծերակոյտի մէջ 
արգելափակում դրած էր Հայոց 
Ցեղասպանութիւնը ճանչցող բանա-
ձեւին վրայ, խոստովանած է, որ 
ատիկա ըրած է Սպիտակ տան 
ցանկութեամբ:
Վկայակոչելով թրքական «Ahaber»-ի 
տեղեկութիւնները՝ Ermenihaber.am-ը 
կը հաղորդէ, թէ Կրահամ axios-ի 
հետ զրոյցի ընթացքին պատմած 
է, որ Սպիտակ տան բարձրաստի-
ճան պաշտօնեան խնդրած է իրմէ 
երթալ Ծերակոյտ եւ արգելափակել 
Հայոց Ցեղասպանութեան մասին 
բանաձեւը:
«Ես ըսի՝ ի հարկէ։ Միակ պատճառը, 
որ ես ըրի այն էր, որ Էրտողանը դեռ 
Ուաշինկթընի մէջ էր։ Ես կը փորձեմ 
փրկել յարաբերութիւնները, որքան 
որ հնարաւոր է»,- ըսած է Կրահամ։
Հարցին, թէ իրեն անյարմար կը զգա՞յ 

ալները:
Նոյն ժամանակահատուածին՝ արդիւ-
նաբերական արտադրանքի աճը 
կազմած է 8.8%, շինարարութեան 
աճը՝ 4.5%, առեւտուրի աճը՝ 8.9%, 
ծառայութիւններու աճը՝ 15.1%:
Արտահանումը աւելցած է 7.2%-ով: 
Միջին ամսական աշխատավար-

Հայոց Ցեղասպանութեան բանաձեւը 
արգելափակելու համար, Կրահամ 
պատասխանած է. «Այո՛, որովհետեւ 
ես կը հաւնիմ Պոպ Մենենտեսը: Ան 
տարիներ շարունակ կ՝աշխատի այդ 
ուղղութեամբ: Ես յաջորդ անգամ չեմ 
պատրաստուիր առարկելու»։
Յիշեցնենք, որ Կրահամէն ետք ԱՄՆ 

ձը աճած է 5.9 տոկոսով: «Ասոնք 
բաւական լաւ ցուցանիշներ են, եթէ 
չըսեմ՝ շատ լաւ: Այսպիսով, ունինք 
բոլոր հիմքերը պնդելու, որ 2019-ի 
տնտեսական աճը մօտ պիտի ըլլայ 7 
տոկոսին: Յոյս ունինք՝ նաեւ պիտի 
հատէ 7 տոկոսի սահմանագիծը»,- 
նշած է Փաշինեան:

Հայոց Ցեղասպանութիւնը ճանչցող 
բանաձեւին վրայ Ծերակոյտի մէջ 
երկրորդ անգամ ալ արգելափակում 
դրուած էր: Այդ անգամ արգելա-
փակումը կիրառած էր ԱՄՆ Ճորճիա 
նահանգի հանրապետական ծերա-
կուտական Տէյվիտ Փերտիւն։

Սօս Իսահակի Ալիխանեան 
(նոյեմբերի 26, 1906, Պաքու, 
Ռուսական կայսրութիւն 
- Յունուարի 26, 1985, Մոս-
կուա, ԽՍՀՄ), կենսաբանա-
կան գիտութիւններու դոկտոր, 
գիտութեան եւ արհեստագի-
տութեան վաստակաւոր գոր-
ծիչ։ Դերասան Իսահակ Ալի-
խանեանի որդին։
1930ին աւարտած է Մոս-
կուայի Գ. Բլեխանովի 
անուան ժողովրդական 
տնտեսութեան հիմնարկը։ 
1958-1968 ղեկավարած է Ի. 
Վ. Գուրչադովի անուան աթո-
մային ուժի հիմնարկի ճառա-
գայթակենսաբանական բաժնի 
տարրալուծարանը։
1968-1975 եղած  է Մոսկուայի 
արդիւնաբերական ԳՀԻ տնօ-
րէն, այնուհետեւ՝ դասավան-
դած է Մոսկուայի պետական 
համալսարանի կենեդիկայի 
ամբիոնին մէջ։ Ալիխանեանի 
նախաձեռնութեամբ հիմնու-
ած է Կենեդիկայի պետական 
գիտահետազոտական հիմ-
նարկը։
Ալիխանեանը մեծ ներդ-
րում ունի ՀԽՍՀ-ի մէջ ման-
րէակենսաբանական արդիւ-
նաբերութեան զարգացման 
գործին մէջ։ 

Ֆրանչիսկոս Պապ Նակազաքիի 
նահատակներուն յուշահամալիրէն 
ներս յիշեց աշխարհի զանազան 
վայրերուն մէջ հալածուած քրիս-
տոնեաները: Կիրակի, 24 նոյեմ-
բերին, Ճափոնի ժամանակացոյցով, 
առաւօտեան՝ 10,45-ին, Իտալիոյ 
ժամանակացոյցով,առաւօտե-
ան 2,45-ին, Նակազաքիի մէջ 
ֆրանչիսկոս Պապ այցելեց նահա-
տակներու յուշահամալիր, ուր 
աղօթք բարձրացուց առ Աստուած, 
Ճափոնի մէջ նահատակուած մար-
տիրոսներուն ինչպէս նաեւ մեր 
ժամանակաշրջանին հալածուած 
քրիստոնեաներուն համար: Աղօթքէն 
ետք ֆրանչիսկոս Պապ նոյն վայ-
րէն արտասանեց կիրակնօրեայ 
Մարեմեան աղօթքը, եւ այս առթիւ 
կատարած խորհրդածութեան 
սկիզբը ըսաւ «հոս , Աւետարանին 
լոյսը ճառագայթեց սիրոյ մէջ, որ 

յաղթահարեց սուրն ու հալածանքը: 
«Մարտիրոսները մեզի կը խօսին 
կեանքին յաղթանակին մասին»: 
ըսաւ Ֆրանչիսկոս Պապ աւեցնե-
լով «այս վայրը նախ եւ առաջ, 
Սուրբ Զատիկը աւետող վայրն է, 
որովհետեւ կ՝աւետէ, թէ վերջին 
խօսքը չպատկանիր մահուան, այլ 
կը պատկանի կեանքին: Այո, հոս, 
կայ մահուան եւ մարտիրոսութե-
ան խաւարը, սակայն կ՝աւետուի 
նաեւ Յարութեան լոյսը, ուր մար-
տիրոսներուն սերմը նոր կեանքի 
սերմը կը դառնայ, զոր Յիսուս կ՝ուզէ 
պարգեւել բոլորիս: Ֆրանչիսկոս 
Պապ ապա նկատել տուաւոր 
Ճափոնցի 26 մարտիրոսներուն 
վկայութիւնը կ՝ամրապնդէ մեր 
հաւատքը եւ կ՝օգնէ վերանորոգելու 
մեր նուիրուածութիւնն ու յանձ-
նառումը՝ ապրիլ կարենալու 
համար միսիոնար առաքելութիւն 

մը, որ գիտէ գործել մշակոյթի մը 
համար կարող միշտ պաշտպանելու 
իւրաքանչիւր կեանք, առօրեայ 
նահատակութեամբ, ի սպաս բոլոր-
ին, յատուկէն կարիքաւորներուն: 
Ֆրանչիսկոս Պապ ապա յիշելով 
աշխարհի զանազան վայրերու մէջ 
հալածուած եւ տառապող քրիս-
տոնեաները, ըսաւ «Եղբայրներ, 
այս վայրին մէջ կը միանանք նաեւ 
այն քրիստոնեաներուն հետ, որոնք 
աշխարհի շատ մը վայրերուն մէջ 
այսօր, կը տառապին եւ կ՝ապրին 
նահատակութիւնը ՝հաւատքի պատ-
ճառաւ: 21-րդ դարու նահատակ-
ներ, որոնց վկայութիւնը հրաւէր է, 
քաջութեամբ ընդգրկելու երանու-
թեանն ուղին: Աղօթենք իրենց հետ 
եւ իրենց համար, բարձրացնենք 
մեր ձայնը, որպէսզի կրօնական 
ազատութիւնը երաշխաւորուի 
մոլորակ երկրի ամէն անկիւնի մէջ: 

Բարձրացնենք մեր ձայնը նաեւ 
կրօնները շահագործումի ենթար-
կող արարքներուն դէմ, գործադրու-
ած բաժանումի եւ ծայրայեղական 
քաղաքականութիւններով եւ 
շահի համակարգերով, ինչպէս 
նաեւ ատելութեան գաղա-
փարապաշտութեամբ, որոնք 
կը խեղաթիւրեն մարդոց ճակա-
տագիրը»: Ան ապա, նոյն վայրէն 
արտասանեց կիրակնօրեայ Հրեշ-
տակ Տեառն Մարեմեան աղօթքը:
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Ստորեւ կը հրատարակենք 13 Նոյեմբեր 2019ին Հայաստանի 
Հանրապետութեան Ազգային Գրադարանին մէջ Հայկազեան 
Հայագիտական Հանդէսի 39րդ հատորի շնորհանդէսին Հանդէսի 
պատասխանատու խմբագիր Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի խօսքը 
իր շահեկանութեան համար:

«Խմբ.»

Հայագիտութիւնը Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան Հռչակումէն 
Ետք 

Պէտք Չէ՛ Ըլլայ Ա՛յն՝ Ինչ Որ Էր Անկէ Առաջ

Թերեւս ոմանք խօսքս ոչ-աւանդական տեսնեն: Պիտի խնդրեմ որ չխրտչինք, 
այլ մտածենք: Հաւանաբար, ցորենի հատիկի չափ տրամաբանութիւն մը 
գտնենք մէջը: 
Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան ծնունդէն անցած է 30 տարի: 
Ինծի կը թուի սակայն, թէ 30 տարուան փոփոխութեան չենք ենթարկուած 
մենք: 
30 տարի առաջ յառաջացած հայ նոր իրականութիւնը տակաւին լիարժէք 
ընկղմած չէ մեր մտադրոյթին մէջ: 30 տարիներու ծանրութեամբ չէ փոխուած 
մեր ընթացքը, կենցաղը, աշխարհընկալումը եւն.:
Ակնկալելի էր, որ Գ. Հանրապետութիւնը ըլլայ այն քաթալիզաթորը որ մեզ 
վերափոխէ:
«Մեզ» ըսելով նկատի ունիմ թէ՛ Հայաստանի Հանրապետութիւնը եւ թէ՛ 
Սփիւռքը իր ամբողջ հայկականութեամբ եւ առնչութիւններով:
Երրորդ հանրապետութեան ծնունդի երկրաշարժը կարծէք թէ տակաւին 

պէտք եղած տեղաշարժը չէ յառաջացուցած հայոց տիեզերքին մէջ:
Ընդհանուր վերափոխման այս գործընթացէն զերծ չի կրնար մնալ 
Հայագիտութիւնը: Ինծի կը թուի թէ այսօր մենք տակաւին մեր երէկին 
մասին աւելի կը գրենք, քան՝ այսօրին մասին: 
Այսինքն, Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան երեսնամեայ 
կենսագործունէութեան մասին տարեկան գիտահետազօտական աւելի քիչ 
յօդուած լոյս կը տեսնէ քան՝ զայն նախորդող շրջանին մասին: Ասիկա կը 
կարծեմ որ լուրջ վերատեսութեան կարիք ունի:
Հայագիտութիւնը Գ. հանրապետութեան հռչակումէն ետք պէտք չէ՛ ըլլայ ա՛յն՝ 
ինչ որ էր անկէ առաջ: Չէ՞ որ հայագիտութիւնը Խորհրդային Հայաստանի 
յառաջացումէն առաջ այնպէս չէ՛ր ինչպէս եղաւ անկէ ետք:
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի խմբագրակազմը շուրջ երկու 
տասնամեակ առաջ արդէն յայտարարած էր թէ հայագիտութիւնը կը 
դաւանի աւանդականէն աւելի լայն ըմբռնումով: Այսինքն հայագիտութեան 
սահմաններուն մէջ կը տեսնէինք որեւէ հայկական հաւաքականութեան 
մասին հոգեբանական, տնտեսական, ընկերային, կրթական, քաղաքական, 
գիտական, բժշկական, եւ հասարակագիտական այլեւայլ բնոյթի գիտական 
ուսումնասիրութիւն:
Սակայն, չբաւարարուելով այսքանով, խմբագրակազմս կատարեց մէկ 
կարեւոր քայլ եւս. մենք սկսանք շեշտաւորել «այժմէական հայագիտութիւն» 
հասկացութիւնը, ընդգծելով հայագիտութիւնը մերօրեայ կեանքին, հայկական 
այժմէական խնդիրներուն կապելու էականութիւնը:
Արդ, Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 39րդ հատորի այս շնորհանդէսին 
եւ Հանդէսի 50ամեակի ու 40րդ հատորին նախաշէմին, կը փափաքիմ 
յայտնել, որ Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը յատուկ ճիգ պիտի 
ընէ ընդգրկելու Հայաստանի Հանրապետութեան վերջին երեսուն 
տարիներու կենսագործունէութեան վերաբերող ուսումնասիրութիւններ: 
Յիրաւի, ժամանակն է որ գրուի Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան 
կուսակցական կեանքին, խորհրդարանական բազմաթիւ ընտրութիւններուն 
եւ խմբակցութիւններուն, պետական պիւտճէին, պետական ընկերային թէ 
արտաքին քաղաքականութեան, կրթական համակարգին, տնտեսութեան, 
արդիւնաբերութեան եւ շատ ուրիշ ոլորտներուն մասին: Համոզուած 
եմ, որ նման ճիգը կ’օգնէ որ մենք զմեզ աւելի շուտ սկսինք զգալ իբրեւ 
պետականատէր ազգ եւ ըստ այնմ վարուինք ու ապրինք:
Սխալ չհասկցուինք: Հանդէսը պիտի շարունակէ տեղ տալ հայագիտութեան 
աւանդական թէ այլ բնագաւառներուն, սփիւռքագիտութեան, առաւել 
ուշք դարձնելով այդ նիւթերուն արխիւային երեսակի այժմէական 
խնդրականութեամբ հարցադրումներուն: Հանդէսը պիտի շարունակէ 
քաջալերել եւ սատարել երիտասարդ հետազօտողները:
Հասկնալի է, որ այս բարեփոխութիւնը կարելի պիտի չըլլայ իրականացնել 
միանգամայն: Սակայն, Հանդէսը, մանաւանդ որ ան կը գիտակցի թէ ըլլալով 
Սփիւռքի մէջ հրատարակուող միակ հայալեզու տարեգիրքը, չունի պերճանքը 
իրապէս դժուարին պայմաններով իրեն տրամադրուած հնարաւորութիւնները 
ըստ հաճոյս գործածելու, այլ պէտք է ձգտի ռազմավարական ելակէտերու, 
քննական մօտեցումի, առաւելագոյն օգտաշատութեան եւ երկարատեւ 
արդիւնաբերութեան չափորոշիչներով օգտագործման դնել իր սուղ 
հնարաւորութիւնները:
Այժմէական հայագիտութիւնպը պիտի մղէ հայագիտական ընթերցողը որ 
մտածէ ու գործէ այժմէական մտասեւեռումով եւ պետականատէր ազգի 
տեսլականով:
Սիրելիներ, օգնեցէք մեզի:

Տոքթ. ԿԱՐՊԻՍ ՀԱՐՊՈՅԵԱՆ

Հայեցի Դաստիարակութիւն Եւ Հայ Ծնող

Ազգի մը գոյութիւնը եւ ինքնութիւնը պայմանաւորուած է հողով, հայրենի-
քով, պետականութեամբ, իր սեփական լեզուով, մշակոյթով եւ հոգեկան-
իմացական ապրումներով ու արժէքներով: Ամէն ազգ ունի իր իւրայատուկ 
ինքնութիւնը պահելու իրաւունք ու ազատութիւնը, որոն կ՛իրականան 
փոխադարձ պարտաւորութիւններ` պահել ու պաշտպանել հողը, հայրենիքը, 
սեփական լեզուն, մշակոյթը եւ հոգեկան ու իմացական արժէքները: Ազգի 
մը հիմքը լեզուն է. ան միակ տարրն է, որ տարբերութիւն կը դնէ ազգերու 
միջեւ. ամէն ազգ կենդանի է իր սեփական լեզուով. երբ լեզուն չգործածուի, 
ան կը մաշի եւ կը մահանայ: Լեզուին մահը ազգին մահն է:

Ազգը կազմուած է անհատներէ, որոնք կը ցոլացնեն ազգին մտապատկերը: 
Մենք ալ` որպէս հայ ազգի զաւակներ, ազատութիւնը եւ իրաւունքը ունինք 
հայ մնալու եւ ապրելու որպէս հայ: Սակայն ի՞նչ կը նշանակէ հայ ըլլալ: Շատեր 
հայ ըլլալը կը բնորոշեն ծիներով եւ ժառանգականութեամբ: Սակայն հայ 
ըլլալը,  ասոնց կողքին, կը նշանակէ հայ ըլլալ հոգիով, միտքով եւ ապրումով. 
իսկ հայ ըլլալու նախադրեալներն են`
1. Ամրապնդուիլ ազգային պատկանելիութեամբ,
2. Ծանօթանալ հայ ժողովուրդի եւ Հայ եկեղեցիի պատմութեան,
3. Ծանօթանալ հայ ժողովուրդի մշակութային հարստութիւններուն` 
երաժշտութեան, ճարտարապետութեան, քանդակագործութեան, մանրա-
նկարչութեանն, պարարուեստին, գրականութեան,
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Գրախօսական
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը՝ 

Մեծածաւալ Նոր Հատորով
ԱՐԾՈՒԻ ԲԱԽՉԻՆԵԱՆ

Շար. Էջ 05

Մշակութային Արձագանգ

Պէյրութի Հայկազեան Հայագիտա-
կան Հանդէսի այս տարուայ հատո-
րը (թիւ 39) աննախադէպ է նախ եւ 
առաջ մրցանիշային իր ծաւալով՝ 
927 էջ։ Մի կողմից դրական է մեծ 
քանակութեամբ նոր հայագիտա-
կան նիւթերի մէկտեղումը մէկ յար-
կի տակ, միւս կողմից թուայնա-
ցած մեր դարում հաստափոր թղթէ 
հատորները նուազ գործնական 
են դառնում։ Ինչեւէ, հրապարակի 
վրայ ունենք եւս մէկ գիտական 
հատոր, որն ընդգրկում է ընդհանուր 
առումով 54 նիւթ՝ 48 յօդուած-
ուսումնասիրութիւն, քննարկում եւ 
հրապարակում ու վեց գրախօսա-
կան՝ բացառեալ խմբագրականը 
եւ նախորդ հատորի շնորհանդէս-
ների մասին մշտական լրատուն։ 
Հատորի նիւթերն ընդգրկում են 
հետեւեալ ոլորտները.- պատմու-
թիւն (19), գրականագիտութիւն 
(8), մարդաբանութիւն (5), լեզու-
աբանութիւն, հնագիտութիւն, 
ազգագրութիւն (3ական), երաժշ-
տագիտութիւն (2ական), տնտե-
սագիտութիւն, արուեստաբանու-
թիւն, կինօգիտութիւն (1ական)։ 
Նիւթերը հայերէն են, միայն ութը՝ 
անգլերէն եւ մէկը՝ ֆրանսերէն։ 
Հեղինակների ճնշող մեծամաս-
նութիւնը Հայաստանից է, սփիւռ-
քահայ հեղինակները մեծ մասամբ 
Լիբանանից են։ Մէկական հեղի-
նակներ էլ կան հետեւեալ երկրնե-
րից.- ԱՄՆ, Արգենտինա, Թուրքիա, 
Լեհաստան, Կիպրոս, Հունգարիա, 
Մեքսիկա, Ռուսաստան, Ֆինլանդիա, 
Ֆրանսիա։
Հատորի խմբագրականը՝ «Յանձ-
նառութիւն, Պահանջ, Երաշխիք» 
վերտառութեամբ, ասես կանխա-
տեսել է այսօր Հայաստանում 
հայագիտութեան առջեւ ծառացած 
հերթական մարտահրաւէրները՝ 

որի աւարտը եւս մէկ անգամ հարկ 
է համարում յիշեցնել, որ հայա-
գիտութիւնն այսօր «պետական 
ու ազգային որոշում կայացնողնե-
րու միտքին մէջ պէտք է ընկալուի 
իբրեւ ազգային ռազմավարութեան 
ծրագրումի անփոխարինելի միջոց» 
(էջ 5)։
Հատորի հիմնական՝ «Յօդուած-
Ուսումնասիրութիւններ» բաժինը 
բացւում է Թաթուլ Մանասէ-
րեանի «ՀՀ Տարածքների Համա-
չափ Զարգացումը եւ Տարաբնա-
կեցումը Որպէս Համազգային 
Առաջնահերթութիւն» ուսումնա-
սիրութեամբ, որը վերաբերում 
է մասնաւորապէս Հայաստանի 
գիւղական համայնքների զարգաց-
ման ռազմավարութեանը. հեղի-
նակը գործնական առաջարկներ 
է կատարում դրանց զարգացման 
անհամաչափութիւնների յաղթա-
հարման համար։
Լիլիթ Սիմոնեանի «Մհերի 
Դուռ. Քրիստոնեայ Ժողովրդի 
Նախաքրիստոնէական Սրբավայ-
րը» ներկայացնում է Մհերի պաշ-
տամունքը որպէս Վանի տարա-
ծաշրջանին բնորոշ տեղական 
երեւոյթ, թէ ինչպէս Մհերի Դուռ 
ուխտի են գնացել մասնաւորապէս 
կանայք եւ աղջիկները՝ խնդրարկու 
դառնալով «ազնաւուր» Մհերի մոտ։
Հենրիկ Բախչինեանի «Հայկական 
Հնագոյն Ժամերգերը եւ Սահակ 
Պարթեւը» հետազօտութիւնը քննում 
է վաղ միջնադարեան ժամերգերը 
(մասնաւորապէս՝ առաւօտերգերը), 
որոնց զգալի մասի հեղինակութիւնը 
հաստատապէս վերագրւում է 
Սահակ Պարթեւին։
Գէորգ Ղազարեանը «Կիւրեղ 
Սկիւթապոլսեցու Տեղեկութիւնները 
Ե.-Զ. Դարերի Պաղեստինի Հայ 
Վանականների Մասին» նիւթում 
յունալեզու վարքագրութիւններից 
պեղել է տեղեկութիւններ Դ. 
դարում Պաղեստինում գործած 
հայ միաբանների (Եւթիմիոս Մեծ, 
Սաբբա Սրբացեալ, Յովհաննէս 
Լռակեաց) մասին։
Արսէն Շահինեանի «Հայոց Հայ-
րապետերի Իրաւասութեան եւ 
Հովանու Ներքոյ Գտնուող Տարածք-
ները (Է.-Ը. Դարեր)» ուսումնա-
սիրութեան մէջ հեղինակը Զ.-ԺԲ. 
դարերի բազմալեզու աղբիւրների 
հիման վրայ ճշգրտել է այն 
տարածքները, որոնք գտնուել են 
հայոց կաթողիկոսարանի հովանու 
եւ իրաւասութեան ներքոյ։
Մարիամ Գրիգորեանի «Հայ 
Ազնուական Կանանց Նուիրատու-
ական Գործունէութիւնն Անիում (Ժ.-
ԺԴ. ԴԴ.)» յօդուածը ի մի է բերել 

անեցի այն տիկնանց (Կատրանի-
դէ թագուհի, Սթէէս իշխանուհի, 
երէցկին Խուշուշ եւ այլք), որոնք 
կառուցել են եկեղեցիներ, դրամական 
եւ շէնքային նուիրատուութիւններ 
կատարել, իրենց ամուսինների հետ 
եղել են համասեփականատէրեր 
եւ մասնակցել են առեւտրական 
գործարքների։
Տիգրան Պետրոսեանցի «Վաչէ Ա. 
Վաչուտեան՝ Կողմնակալ-Փոխար-
քայ (ԺԳ. Դարասկիզբ)» յօդուածը 
պատկերում է Այրարատ նահանգը 
եւ շրջակայ գաւառները ղեկավարած 
միջնադարում պետական մի այրի 
գործունէութիւնը, մասնաւորապէս 
տարածաշրջանի կարեւոր եկեղե-
ցիների կառուցման գործում։
Աստղիկ Մուշեղեանի «Հայ 
Երաժշտական Մշակոյթը Վան-
Վասպուրականի եւ Մերձակայ 
Շրջանների Վանքերում (ԺԴ.-ԺԸ. 
ԴԴ.)» աշխատութիւնը ներկայաց-
նում է հիմնականում ձեռագիր 
աղբիւրներում յիշուած երաժիշտ-
փիլիսոփաների՝ թուարկելով տաս-
նեակ անուններ եւ գնահատելով 
նրանցից միքանիսի թողած երաժշ-
տական-բանաստեղծական ժառան-
գութիւնը։
Արմէն Հայրապետեանի «Դրու-
ագներ Ալեքսանդրապոլի ՀՅԴ 
Կառոյցի՝ Երկիր Զինամթերք 
Փոխադրելու Գործունէութիւնից 
(ԺԹ. Դարավերջ-Ի. Դարասկիզբ)» 
յօդուածը ցոյց է տալիս, թէ ինչ-
պէս զինատար խմբերի անար-
դիւնաւէտ գործունէութիւնից 
ալեքպոլցի դաշնակցականներն 
անցում են կատարել հայ եւ քուրդ 
շալակաւորների միջոցով փոքր 
խմբաքանակներով զէնքի փոխա-
դրման մարտավարութեանը։
Եղիկ Ճէրէճեանի «Վերստին Կար-
դալով Ժիրայրի Կենսագրութիւնը 
(Կարգ մը Վարկածներու Քննու-
թիւն)»ը նորովի է մեկնաբանում 
համիդեան բռնակալութեան դէմ 
ազատագրական պայքարի գործիչ 
Ժիրայրի (Մարտիրոս Պօյաճեան, 
1876–1890) կենսագրութեան որոշ 
դրուագներ։
Սուրէն Դանիէլեանը  « Թ ռ ի չ ք ի 
Առեղծուածը՝ ‘’Վե՛ր, Աւելի Վե՜ր’’ 
(Զօհրապի Ստեղծագործութիւնը)» 
յօդուածում վիճարկում է Գրիգոր 
Զօհրապի արձակի հարազատու-
թիւնը եւրոպական նատուրալիստա-
կան գրականութեանը՝ իր կարծիքը 
հիմնաւորելով «նորավէպի իշխանի» 
եւ ժամանակի գրողների (Տիւսաբ, 
Նար-Դոս, Մոփասան, Զոլա) ստեղ-
ծագործութիւնների միջեւ զուգա-
հեռներ կատարելով։
Հերվէ Ժորժըլէնը «Մի Հայ Աքսո-

րականի Հայեացքը Կանանց. 
Երուանդ Օտեանի Յուշերը» 
յօդուածում (անգլերէն) փորձել է 
առանձնացնել հայ մեծ երգիծա-
բանի ստեղծած հայ կնոջ կերպարը 
տեղահանութեան եւ կոտորածների 
ժամանակ՝ լուսարձակի տակ առնե-
լով գաղթական հայուհու կերպարը, 
մտածելակերպը, վարուելակերպը, 
փորձութիւներն ու վճռական դերա-
կատարութիւնը։
Ռուբէն Սահակեանի «Հայ Ազգա-
յին-Ազատագրական Շարժ-ման 
Անմար Դէմքերից՝ Կոստանդին 
Համբարձումեան» ուսումնասի-
րութիւնը ծնունդով շուշեցի գործ-
չի մասին է, որը եղել է Արեւմտե-
ան Հայաստանի ազատագրման 
նուիրեալ, մասնակցել Զանգեզուրի 
ինքնապաշտպանութեանը, գլխա-
ւորել Վասպուրականի հայերի 
նահանջը։
Արտակ Ասատրեանը «Սիւնիք-
Արցախի Գօտիների Գեղազարդման 
Ընդհանուր Բնութագիր (Ոճաւո-
րում, Խորհրդիմաստ, Տարբերակ-
ներ, Զուգահեռներ, Յարգադրոշմ-
ներ)» հետազօտութեան մէջ 
առանձնացրել է այդ գօտիների 
առնուազն հինգ խումբ, քննել 
դրանց ընդհանրութիւնները եւ 
հայ ժողովրդական արուեստի հետ 
ունեցած կապերը։
Սվանտէ Լունդգրէնը «Սկան-
դինաւցի Միսիոներուհիների Մաս-
նակցութիւնը Հայասիրական Շարժ-
մանը» (անգլերէն) յօդուածում քննել 
է Հիւսիսաիյն Եւրոպայի երկրներում 
սկիզբ առած հայանպաստ շարժ-
ման մարամասները, ազդակնե-
րը, առաջին միսիոներուհիներին, 
նրանց գործունէութեան շրջանակը, 
նուիրումի տեւողութիւնը եւ առա-
քելութեան բարեշրջումները։
Գէորգ Ստեփանեանը «Շամախու 
եւ Բաքուի Հայ Աւետարանական 
Համայնքները (Համառօտ Ակնարկ՝ 
Կազմաւորումից Մինչեւ 1918)» 
ուսումնասիրութեամբ ներկայաց-
րել է այդ համայնքների պատմական 
իրողութիւններ եւ եզրակացրել, որ 
դրանք կատարել են որոշ առա-
ջադիմական դեր հայութեան կրթու-
թեան եւ բարեգործութեան բնա-
գաւառներում։
Կարինէ Ալեքսանեանի «Թուր-
քական Ժխտողականութիւնը Կով-
կասում (1917-1918)» աշխատութիւնը 
ծանօթացնում է Առաջին Աշխար-
համարտի աւարտական փուլում 
թուրքերի իրականացրած ժխտո-
ղական ռազմավարութիւնը եւ Կով-
կասի հայութեան ու արեւմտահայ 
գաղթականների բնաջնջումը։
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Գրախօսական
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը՝ 

Մեծածաւալ Նոր Հատորով

Շար. Էջ 07

Մշակութային Արձագանգ

Սկիզբը Էջ 04

Եւա Մնացականեանը «Թու-
մանեանի Յայտնութիւնը 50ամե-
ակի Յոբելենական Հրապարա-
կումներում» յօդուածում ի մի է 
բերել 1919ին հայ մամուլում Ամենայն 
Հայոց Բանաստեղծի վերաբերեալ 
տպագրուած նիւթերը ու դրանցից 
յառնող Թումանեանի հմայիչ կեր-
պարը։
Հայկ Մարտիրոսեանը «Յովհան-
նէս Քաջազնունու Գործունէու-
թիւնը Արտասահմանում» ուսում-
նասիրութիւնը ներկայացնում է 
Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան 
վարչապետի արտասահմանեան 
առաքելութիւնը 1919–1920ին՝ նշելով 
նրա ունեցած դրական եւ ժխտական 
կողմերը։
Վարդան Մատթէոսեանը «Միհ-
րան Խայեան՝ Հայաստանի Հան-
րապետութեան Օդուժի Ռահվի-
րաներէն» գրութեան մէջ բացա-
յայտում է հայ օդագնացութեան քիչ 
ուսումնասիրուած էջերը ու նրա 
սկզբնաւորողներից մէկի կեանքի 
ոդիսականը։
Փեթէր Փալ Կրանիցի «Հայկական 
Հարցին Լուծարումը եւ Ազգերու 
Լիկային Տագնապը» ընդարձակ 
ուսումնասիրութիւնը (անգլերէն) 
ներկայացնում է Ազգերի Լիկայի 
դիրքորոշումները Հայկական Հար-
ցի եւ Հայոց Ցեղասպանութեան 
(նախալեմքինեան հասկացութե-
ամբ) հանդէպ։
Յասմիկ Եսայեանի «Մշակութա-
փոխման Դրսեւորումներ Ֆրեզնոյի 
Շրջանի Ա. եւ Բ. Սերնդի Հայերի 
Շրջանում (1900-1930ականներ)» 
յօդուածում ներկայացւում է ամե-
րիկահայ հնագոյն համայնքներից 
մէկում առկայ երեւոյթները (խառ-
նամուսնութիւններ, անուանափո-
խութիւն, ազգային-մշակութային 
նկարագրի փոփոխութեան որոշակի 
պայմաններ ու կանոններ)։
Սվետլանա Սարգսեանը «Հայ 
Երաժշտութեան Համարկումի Գոր-
ծընթացները» աշխատութեան 
մէջ (անգլերէն) ուսումնասիրում 
է հայ երաժշտութեան մէջ վերջին 
տասնամեակներին առկայ համար-
կման գործընթացներն իմաստա-
բանութեան, սեռի, ոճական եւ 
լեզուական օրինաչափութիւնների 
ոլորտներում։
Լիլիթ Լուսինէ Սէյրանեանի «Գոր-
գի Գեղագիտական Կշռոյթը Կեանքի 
եւ Գրի Զուգահեռներում» յօդուածը 
քննում է գորգի խորհրդանիշը հայ եւ 
համաշխարհային գրականութեան 
օրինակների հիման վրայ։
Կարինէ Ռաֆայէլեանը «Հայ 
Քնարերգութիւնը Խորհրդային 
եւ Անկախութեան Շրջանի Ճամ-

փաբաժանին (Դիտարկումներ)» 
հետազօտութիւնը արժեւորում 
է 1980ականների վերջի, 
1990-ականներին սկզբի հայաս-
տանեան չափածոյի դաշտը՝ 
կենտրոնանալով մասնաւորապէս 
հինգ բանաստեղծների ստեղծա-
գործութեան վրայ։
Նոյնպէս մերօրեայ հայ քերթութիւնը՝ 
ի դէմս պոլսահայ ժամանակակից 
բանաստեղծի, մասնագիտական 
գնահատական է տրուած Քնա-
րիկ Աբրահամեանի «Իգնա 
Սարըասլանի Բանաստեղծութեան 
Հորիզոնները» ուսումնասիրութեան 
մէջ։
Յաջորդ երեք գրութիւնները վերա-
բերում են լեզուաբանութեանը։ 
Գաղթուհի Հանանեանի «Դար-
ձեալ Կ(ը) Եղանակիչի Մասին» 
յօդուածը նոր փաստերի հիման 
վրայ յաւելումներ է կատարում 
հայերէնի կ(ը) մասնիկ ծագման 
մասին արտայայտուած կար-
ծիքներին։ Եուրի Աւետիսեանի 
«Ժամանակակից Գրական Արեւե-
լահայերէնի Անկանոն Բայերի 
Ուսումնասիրութիւնը եւ Ուսուցումը» 
յօդուածում հեղինակը ներկայաց-
րել է չորս աղիւսակ՝ գրական արե-
ւելահայերէնի անկանոն բայերի 
շեղումներն ու անկանոնութիւններն 
ամբողջութեամբ եւ համակարգուած 
ներկայացնելու ու դրանց ուսուցումն 
առաւել արդիւնաւէտ դարձնելու 
նպատակով։ Իսկ Արմենակ Եղիա-
յեանի «Իմաստաբանութիւն 
Ա. (Ա-Հ)» գրութեան մէջ ի մի են 
բերուած բառային շփոթելի զոյգերի 
ցանկեր՝ Աից Հ տառը՝ բացատրելով 
իւրաքանչիւր խնդրական բառերի 
իմաստներն ու տարբերութիւնները։
Մելինէ Անումեանի « Հ ա յ ո ց 
Ցեղասպանութեան եւ Հայկական 
Հարցի Թեմաներով 2008-18ին 
Թուրքիացի Մտաւորականների 
Ուսումնասիրութիւնները» քննական 
հայեացք է՝ ուղղուած ժամանակա-
կից թուրք մտաւորականների՝ Հայոց 
Ցեղասպանութեան վերաբերեալ այլ-
ազան աշխատութիւններին։
Կրեկորի Փելչինսքիի « Հ ա յ ե ր ը 
Լեհաստանում Ի. Դարում» ակնարկը 
ներկայացնում է լեհահայ համայն-
քի ոչ-վաղ անցեալն ու ներկան, 
մասնաւորապէս նոր համայնքների 
կազմաւորումն ու նկարագիրը։
Տ. Ներսէս Քահանայ Ասրեանը 
«Գնդերէցների Ծառայութիւնը Հայոց 
Բանակում» յօդուածում տեղե-
կութիւններ է հաղորդում ՀՀ Զինուած 
ուժերում հոգեւոր առաջնորդութեան 
վերաբերեալ։
Կարէն Մկրտչեանի «Հայաս-
տանի Հանրապետութիւն-Իրա-
նի Իսլամական Հանրապե-

տութիւն Տնտեսական Յարաբե-
րութիւնները՝ Որպէս Տարածա-
շրջանի Անվտանգութեան 
Գործօն» ուսումնասիրութիւնը 
ոչ միայն ներկայացնում է այդ 
յարաբերութիւնների պատմա-
կանը, այլեւ կատարում գործնա-
կան առաջարկներ հայոց պետա-
կանութեան համար խիստ կենսա-
կան այդ ոլորտի զարգացման համար։
Արման Մալոյեանը «Օձուն. Թեմի 
Կազմաւորումը եւ Վանքապատկան 
Գիւղերի Տեղավայրերը
(ԺԸ. Դարի Վերջին Քառորդ-ԻԱ. 
Դարասկիզբ)» փորձել է ներկայացնել 
կարճատեւ կեանք ունեցած Օձունի 
թեմի պատմութիւնը 18րդ դարի 
վերջին։
Զաւէն Մսըրլեանը « Հ ա յ ո ց 
Մասնակցութիւնը Լիբանանի 
Նախագահ Միշէլ Աունի (2016) 
Նախագահութեան Շրջանի Խոր-
հրդարանական Ընտրութիւն-
ներուն» ակնարկը (անգլերէն) 
շարունակում է Հանդէսի նախորդ 
հատորներում ընդգրկուած՝ Լիբա-
նանի նախագահական ընտրու-
թիւններում հայերի մասնակցու-
թեան պատմութեան վաւերագրումը։
«Քննարկումներ» բաժինը բացւում է 
Զաւէն Կնեազեանի «Քարաշամբի 
Գաւաթի Շեփորներուն Առեղծուածին 
Բացայայտումը» յօդուածով, որտեղ 
հեղինակը քննութեան է ենթարկել 
բրոնզէդարեան երաժշտական մի 
գործիք եւ եզրակացրել, որ նրա վրայի 
պատկերները եղել են մեծածաւալ 
շեփորներ։
Յաջորդ նիւթը՝ Հեղինէ Մկրտչեա-
նի «Սուրբ Վայրերում Հայ Եկեղեցու 
Կուսանոցների Գոյութեան Հար-
ցը», ներկայացնում է մի վարկած՝ 
Անաստաս Վարդապետի թղթում 
ակնարկուած հայ միանձնուհիների 
մենաստանի վերաբերեալ։
Վարդան Մխիթարեանի «Տարա-
ծաշրջանի Առաջին Ֆրան-
սերէն Քարտէզի Ստեղծման 
Աշխարհաքաղաքական Նախա-
դրեալները» ընթերցողի ուշադ-
րութիւնը հրաւիրում է 1653ին 
տպագրուած Կովկասն ու յարա-
կից շրջանները պատկերող ֆրան-
սիական մի քարտէզի վրայ՝ առա-
ջադրելով դրա ստեղծման մի շարք 
ազդակներ։
Յասմիկ Սիմոնեանի, Ռուզան 
Մկրտչեանի եւ Աշոտ Փիլի-
պոսեանի «Սեւանի Աւազանի 
Երկաթէդարեան Խմբային Թաղում-
ների Երեւոյթը» դաշտային աշխա-
տանքների հիման վրայ ցոյց է 
տալիս Հայկական Լեռնաշխար-
հում գոյատեւած յուղարկաւորման 
հնամենի մի սովորոյթ եւ դրա հետ 
առնչուող որոշ խնդիրներ։

Գալիա Դաւիդովայի  « Ա ր ա ք ս 
Գիւղի Էթնօմշակութային Բնութա-
գիրը (Ազգագրական Ակնարկ)»ը 
ներկայացնում է Արմաւիրի մարզի 
գիւղերից մէկի հարսանեկան ծէսերը, 
տան սրբերի մասին հաւատալիքնե-
րը, ժողովրդական բժշկութիւնը եւն.։
Քարլոս Անթառամեանի «Մի 
Անգամ, Տերսիմում. Հայաստանից 
Դուրս, Վերադարձ Քրտստա՞ն» վեր-
նագրուած ակնարկը (անգլերէն) 
պատկերում է մեքսիքահայ հեղինա-
կի փորառութիւնը՝ այցը պապերի 
ծննդավայր Տերսիմ՝ հայկական 
նկարագրից զրկուած եւ քրտական 
«տարազ» հագած։
Սիպիլ Չեքմէնի «Երկրի Սահմանին 
Կառչած Յիշողութիւն. ‘Կարօտ’ եւ 
‘Կարճ Հաղորդագրութիւն’ Ֆիլ-
մերը» ակնարկում (ֆրանսերէն) 
վերլուծուած են Հայաստանում 
ստեղծուած Ֆրունզէ Դովլաթեանի 
եւ Վարդան Դանիէլեանի շարժան-
կարները։
Խորէն Գրիգորեանի «Մուսա-
լեռցիները ‘Ղարաբաղցի՞’. Նախ-
նիների Ինքնութեան Փնտռտուք-
ները՝ 1915ի Ինքնապաշտպանա-
կան Մարտերից Յետոյ» նիւթը 
ներկայացնում է մուսալեռցիների 
ծագման արցախ-սիւնիքեան վար-
կածը՝ փորձելով ցոյց տալ, որ ծագ-
ման, ինքնութեան վարկածները 
կարող են ունենալ քաղաքական 
զարգացումներով պայմանաւորու-
ած փոխակերպումներ։
Եղիա Թաշճեանի «Հանքարդիւ-
նաբերութիւն. Այո՞ Թէ՞ Ոչ։ Յետ-
յեղափոխութեան Տրամախօսու-
թիւն Մը» գրութիւնը (անգլերէն) 
անդրադառնում է մերօրեայ ՀՀ 
իշխանութիւնների առջեւ ծառա-
ցած դժուարին մարտահրաւէրներից 
մէկին՝ ծանր մետաղական հանքե-
րի շահագործման հետ կապուած 
ընկերային եւ կենսոլորտային 
թնճուկին։ 
«Հրապարակումներ» բաժինն ընդ-
գրկում է հայ ժողովրդի մասին 
օտար հեղինակի վկայութիւնների 
թարգմանութիւններ (Արծուի Բախ-
չինեանի «Եոհան Բլարամբերգի 
Վկայութիւնները Հայ Ժողովրդի 
Մասին (1836-1841)») եւ անտիպ 
նամակներ (Անդրանիկ Տագէսեա-
նի «Մատենագիտական Ճշտում մը 
եւ Տասնչորս Նամակներ Նազարէթ 
Տաղաւարեանէն Զապէլ Եսայեանին 
(26 Մարտ 1906--27 Մարտ 1908)» 
եւ Ռիթա Մարիա Գազանճեանի ու 
Ա. Տագէսեանի «Թլկատինիցիին 
Վերստին Ծնունդը (Հայր Արսէն 
Ղազիկեանի եւ Բենիամին Նուրիկե-
անի Փոխանակած 23 Նամակները. 
18 Նոյեմբեր 1925-31 Մարտ 1928)»)։
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4. Գիտնալ եւ գործածել հայ լեզուն` 
խօսիլ, գրել եւ կարդալ,
5. Պահել եւ գործադրել հայ ժողովուրդի 
տոհմիկ աւանդութիւնները եւ սովո-
րութիւնները,
6. Տէր կանգնիլ հայ ժողովուրդի ազգա-
յին-քաղաքական պահանջատիրու-
թեան,
7. Օժանդակել ազատ ու անկախ հայ-
րենիքի, Հայաստանի, հզօրացման,
8. Ապրիլ «Դէպի հայրենիք» մտասեւեռումով:
Հայ ըլլալը Հայաստանի մէջ բնական երեւոյթ պէտք է ըլլայ: Հոն անհատը կը 
ծնի հայ հողի վրայ, կը մեծնայ հայ միջավայրի մէջ, կ՛ապրի հայ վարժարանի 
մէջ, կը գործէ հայ հաստատութիւներու մէջ. հոն պետական լեզուն հայերէնն 
է, հոն ընդհանրապէս ամէն բան հայկականութիւն կը բուրէ` հակառակ շատ 
մը բացասական եւ յոռի երեւոյթներու:
Նոյնը չէ կացութիւնը սփիւռքի մէջ: Հայը սփիւռքի մէջ կ՛ապրի հեռու 
հայրենիքէն, ցիր ու ցան` տարբեր-տարբեր երկիրներու մէջ, բազմացեղ, 
բազմալեզու,
բազմակրօն եւ բազմամշակութային միջավայրերու մէջ: Սփիւռքի մէջ 
հայը ենթակայ է հսկայական դժուարութիւններու եւ կաշկանդումներու: 
Օտարացումի ճամբան բաց է եւ հեշտ` յաճախելով օտար վարժարաններ, 
իւրացնելով օտար բարքեր, սովորութիւններ, կենցաղ, կնքելով օտար 
ամուսնութիւններ եւ կազմելով ոչ ամբողջական հայ ընտանիքներ: 
Սփիւռքի կարգ մը կեդրոններու մէջ հայը կ՛ապրի հայութենէ հեռու, 
հայկական իրականութենէ շատ հեռու: Սփիւռքի մէջ հայ լեզուի հանդէպ 
անտարբերութիւնը օրէ օր աւելի զգալի կը դառնայ. կարգ մը հայ դպրոցներու 
մէջ հայ աշակերտները օտար լեզու կը խօսին, եւ հայ լեզուն կը նահանջէ:
Սփիւռքի մէջ մեր մեծագոյն մարտահրաւէրը ըլլալու է` մնալ հայ, պահել 
մեր ինքնութիւնը եւ գոյատեւել որպէս հայ ազգի արժանաւոր զաւակները: 
Հայ ըլլալը եւ հայ մնալը սփիւռքի մէջ անհատական եւ հաւաքական 
որոշում է: Այս մարտահրաւէրը կ՛իրականանայ միայն ու միայն հայեցի 
դաստիարակութեամբ:
Բայց ի՞նչ է հայեցի դաստիարակութիւնը:
Հայեցի դաստիարակութիւնը հայ անհատին մէջ գիտակից եւ ամբողջական 
հայը կազմաւորելու գործընթացն է. ան սփիւռքի օտար եւ օտարացնող 
պայմաններու մէջ հայածին անհատը հայ պահելու ճիգերու ամբողջութիւնն 
է. անով կ՛իրականանայ հայ ըլլալու նախադրեալները եւ գործընթացը, 
ինչպէս նաեւ` հայ ժողովուրդի ինքնութեան պահպանումն ու գոյատեւումը 
սփիւռքի մէջ:
Հայեցի դաստիարակութիւնը պէտք է ուղղուի բոլոր հայ անհատներուն, 
այսինքն` հայ ծնողքին, տարեցին, երիտասարդին եւ մասնաւորապէս 
կազմաւորուող նոր սերունդին, ուր որ ալ գտնուի ան, այսինքն, հայկական եւ 
ոչ հայկական վարժարանի մէջ: Այս պարագային, հայեցի դաստիարակութեան 
առաքելութիւնը հիմնականօրէն պէտք է ըլլայ`
1.- Տէր կանգնիլ եւ գուրգուրալ հայ դպրոցին, պահել հայ դպրոցը առողջ եւ  
կենսունակ, որպէսզի ան արդարացնէ իր առաքելութիւնը:
2.- Տէր կանգնիլ ոչ հայ վարժարաններ յաճախող հայ աշակերներուն եւ 
միջոցներ որոնել զանոնք հայութեամբ հետաքրքրելու, հայութեան մօտեցնելու 
եւ անոնց մէջ հայ ըլլալու նախադրեալները իրականացնելու:
«Հայեցի դաստիարակութեան» կռուանները ըլլալու են` հայ ընտանիքը, Հայ 
եկեղեցին, հայ դպրոցը, հայ կուսակցական-քաղաքական, մշակութային եւ 
մարզական միութիւնները, կազմակերպութիւնները եւ կեդրոնները, ինչպէս 
նաեւ` հայ մամուլն ու լսողատեսողական միջոցները:
Շատ որոշ է, որ հայեցի դաստիարակութիւնը կ՛իրականանայ պատաս-
խանատու մարմիններու համոզումով, որոշումով, ծրագրումով եւ գոր-
ծադրութեամբ:
Հայեցի դաստիարակութիւնը շատ հրատապ եւ այժմէական մտահոգութիւն 
մըն է ամբողջ հայութեան համար, սփիւռքի մէջ:
Մենք բոլորս շատ լաւ գիտենք, որ հայ ծնողը ունի մեծ դերակատարութիւն` 
իր զաւակներու դաստիարակութեան մէջ ընդհանրապէս եւ մասնաւորապէս 
հայեցի դաստիարակութեան մէջ: Հայ ծնողն է, որ ազգային դրոշմը կը դնէ 
նորահաս եւ մատղաշ սերունդներուն վրայ ու կը կերտէ մեր զաւակներու 
ապագայ հայ մարդու նկարագիրը, անհատականութիւնը, ինքնութիւնը 
եւ ազգային պատկանելիութիւնը: Հայ ընտանիքն է, որ ամբողջ մեր 
պատմութեան ընթացքին եղած է դաստիարակութեան առաջին դպրոցը, 
ինչպէս նաեւ ամուր բերդ մը` բոլոր հեռաւոր ու մօտաւոր սպառնալիքներու 
եւ վտանգներու դիմաց:
Հայ տունը եղած է միշտ եւ պէտք է ըլլայ սրբատեղի մը, ամուր բերդ մը, ուր 
կը կերտուին մեր զաւակներու ապագայ հայ  մարդու նկարագիրը, ազգային 

պատկանելիութիւնը եւ պահանջատիրութիւնը:
Հայ ծնողը նախ ինքը պէտք է լուսաւորուի եւ իւրացնէ ազգային եւ 
եկեղեցական սրբազան սկզբունքները եւ հաւատքը, որպէսզի այս բոլորը 
կարողանայ  փոխանցել իր զաւակներուն :
Հայ ազգը կը պահուի, կը գոյատեւէ եւ անոր ժառանգութիւնները, յատ-
կանիշները, քաղաքակրթութիւնը, մշակոյթը եւ լեզուն կանգուն կը մնան հայ 
ընտանիքով, հայ  դպրոցով եւ հայ միջավայրով. սակայն հայ  ընտանիքն է 
առաւելաբար, որ ազգային  դրոշմը կը դնէ նորահաս եւ մատղաշ սերունդնե-
րուն վրայ: Հայ ընտանիքը եղած է հայ ազգին միջնաբերդը, ուր ապաստան 
գտած է հայ ժողովուրդի ազգային  անհատականութիւնը. երբ կործանի 
ընտանիքը,  կը մեռնի ազգութիւնը. երբ օտարը  թափանցէ հայ ընտանիքէն 
ներս, կը գրաւէ եւ կը քայքայէ մեր ազգային  անհատականութիւնը, հետեւա-
բար  ըլլանք աչալուրջ եւ չքաջալերենք խառնազգի  ամուսնութիւնները:
Հայ ժողովուրդի գոյատեւման կարեւոր ազդակներէն մէկն է հայ  լեզուն. 
եթէ  նախանձախնդիր ենք մեր ազգային գոյութեան, պահպանելու ենք  եւ 
զարգացնելու ենք մեր մշակոյթը եւ լեզուն: Կարելի չէ հայ մշակոյթ պահել 
եւ զարգացնել` առանց հայ լեզուի գործածութեան եւ տարածման: Մենք` 
ծնողներս, նախանձախնդիր պէտք է ըլլանք խօսելու եւ կարդալու հայերէն` 
առանց մոռնալու այլ լեզուներու կարեւորութիւնը. երեխան լսելու է առաջին 
անգամ հայ լեզուն, որպէսզի խօսի հայերէն, մեծնայ հայօրէն եւ ապրի հայօրէն:
Վստահ եմ` մեր ծնողներէն շատերը իրենց կարելին կ՛ընեն իրենց զաւակները  
հայօրէն մեծցնելու եւ դաստիարակելու: Ճշմարտութիւն է, որ  մեր զաւակները 
հայօրէն մեծցնելու եւ դաստիարակելու յատուկ տարազ մը գոյութիւն չունի, 
սակայն ոեւէ ողջմիտ, խոհեմ, գիտակից,պատասխանատու եւ հայօրէն 
դաստիարակուած ծնող դիւրաւ կրնայ իր զաւակը  հայօրէն մեծցնել եւ 
դաստիարակել:
Մենք բոլորս` ծնողներս, գիտենք, որ մեր զաւակները իրենց փոքր տարիքէն 
կը դիտեն ու կը լսեն մեզ կը հետեւին մեզի, եւ ականատես կ՛ըլլան մեր 
ապրելաձեւին եւ գործելաձեւին: Անոնք ինքնաբերաբար կը դառնան մեր 
կրկնօրինակները: Հետեւաբար նախ մենք` ծնողներս, ջանանք իրաւացի 
հայ ծնողներ ըլլալ եւ ապա բերենք մեր բաժինը մեր զաւակներու հայեցի 
դաստիարակութեան գործընթացին: Բայց ինչպէ՞ս, պարզապէս կեանքի 
վերածելով,  հարիւրաւոր թելադրութիւններու կողքին, հետեւեալ քանի մը 
ծնողական թելադրութիւնները.
Ա.- Սորվինք մեր մայրենի լեզուն: Խօսինք հայերէն, երբ կը գտնուինք հայ 
միջավայրի մէջ, մանաւանդ` տան մէջ մեր զաւակներուն հետ: Կարդանք 
հայերէն գիրք եւ սատարենք անոր տարածման: Հաղորդակցինք մեր հայ-
րենակիցներուն հետ հայերէնով: Ունկնդրենք հայկական ռատիոժամերը եւ 
հետեւինք հայկական հեռատեսիլներուն: Վայելենք հայ թերթի ներկայութիւնը 
մեր տուներուն մէջ:
Բ.- Կատարենք մեր եկեղեցական պարտականութիւնները: Ներկայ ըլլանք 
մեր անչափահաս զաւակներուն հետ եկեղեցական արարողութիւններու, 
որոնք հարկ է, որ կատարուին հայ ինքնուրոյն լեզուով եւ հայ հոգեւոր 
երաժշտութեամբ:
Գ.- Բերենք մեր մասնակցութիւնը հայկական ամէն տեսակի ձեռնարկներուն:
Դ.- Ունկնդրենք մաքուր եւ հարազատ հայ երաժշտութիւնը մեր տուներուն 
մէջ:
Ե.- Պահենք մեր հայկական անձնանունները եւ նորաձեւութեան զոհ երթալով` 
չանուանենք մեր զաւակները օտարազգի անուններով:
Զ.- Պահենք ու պահպանենք մեր ազգային եւ եկեղեցական աւանդութիւնները, 
ինչպէս նաեւ` մեր հայկական տոհմիկ սովորութիւնները:
Է.- Ուղղենք մեր զաւակները Հայ եկեղեցի, որպէսզի սնանին Հայ եկեղեցւոյ 
հոգեւոր աւազանին մէջ:
Ը.- Ուղղենք մեր զաւակները հայ վարժարան, որպէսզի անոնք`
1.- Սորվին հայերէն եւ խօսին, գրեն ու կարդան հայերէն, ուր որ ալ գտնուին` 
տուն, դպրոց, ակումբ եւ կեդրոն:
2.- Ծանօթանան հայոց պատմութեան, Հայ եկեղեցւոյ պատմութեան, Հայ 
դատին, հայ մշակոյթին` գրականութեան, երաժշտութեան, պարարուեստին, 
թատրոնին եւ հայ արժէքներուն:
Թ.- Ուղղենք մեր զաւակները հայ կեդրոններ` մշակութային, մարզական, 
ընկերային եւ քաղաքական կազմակերպութիւններ եւ միութիւններ, որպէսզի`
1.- Ներգրաւենք զանոնք հայկականութեամբ եւ հայ  ապրումներով,
2.- Մեծնան հայկական մաքուր միջավայրի մէջ,
3.- Հեռու մնան վատառողջ եւ քանդիչ ընկերային մոլութիւններէ,
4.- Ունենան հայ ընկեր-ընկերուհիներ,
5.- Տեղեկանան Հայ դատի հոլովոյթին,
6.- Գիտնան, որ իրենք մեծ ազգի մը զաւակներն են ու իրենց ճիտին պարտքն 
է` ըլլալ պահանջատէր եւ հետապնդել հայ ժողովուրդի արդար իրաւունքները:
Ժ.- Ուղղենք մեր զաւակները ամբողջական հայ ընտանիք կազմելու, որպէսզի 
հայ ժողովուրդը չունենայ քանակական եւ որակական կորուստ:
ԺԱ.- Ուղղենք մեր զաւակները դէպի Հայաստան, որպէսզի իրենց մտքին մէջ 
շօշափելի իրականութիւն դառնայ հայրենիքի եւ հայ ազգի պատկանելիու-
թեան գաղափարը:
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Համացանցի Վրայ

Թեհրանէն Բողոք. «Մի Աղտոտէք Արաքս Գետը» 

«Կանաչ Հայաստան» հասարակական կազ-
մակերպութեան ֆէյսպուքեան էջին նշուած 
է, որ բնապահպանութեան եւ ընդերքի 
տեսչա-կան մարմնին տրուած հարցման 
պատասխանէն կ’երեւայ, որ Սիւնիքի մարզի 
մէջ գտնուող Ագարակի պղնձամոլիպտենա-
յին քոմպինաթը (ՊՄԿ) (Copper Molybdenum 
Combine) ունի լիազօր մարմնի կողմէ 
տրուած՝ պարզուածքը Արաքս գետ լեցնե-
լու թոյլտւութիւն։ Լիազօր մարմինը երկրորդ 
հարցման պատասխանին մէջ նշած է, որ 
թոյլտւութիւնը տրամադրած է ՀՀ շրջակայ 

միջավայրի նախարարութիւնը։ 
Ագարակի պղնձամոլիպտենային քոմպինա-
թը (ՊՄԿ) ոչ թէ զտուած ջուրը Արաքս 
կը լեցնէ, այլ պոչանքը։ Ընկերութեան 
աշխատակիցը մէկ ամիս է՝ կ’ուղղորդէ 
010287308 հեռախօսահամարով զանգա-
հարել՝ պարզաբանում ստանալու համար, 
սակայն այդ հեռախօսահամարը չի գործեր: 
Թեհրանէն սկսած են բողոքներ Արաքս գետը 
աղտոտելու վերաբերեալ։ TehranTimes-ը 
յօդուած հրապարակած է այդ մասին։

Կրկ  Երկ  Երք  Չրք  Հնգ  Ուրբ  Շբթ 

ԳԻՇԵՐԸ
Գիշերը,
Երբ քնած կլինես, ի՛մ սէր,
Կամացուկ,
Որ յանկարծ չարթնանաս, ի՛մ սէր,
 
Ես կ՛երգեմ քեզ համար
Ու կ՛օրորեմ քո երազներն իմ երգերով,
Եւ դու քնիդ մեջ կժպտաս, ի՛մ սէր,
Եւ դու քնիդ մէջ կժպտաս:
 
Ես կգողանամ լուսինը այս գիշեր քեզ 
համար
Ու կգլորեմ նրան կտուրների վրայով,
Ու կփշրուեն աստղերը կապոյտ երկնքում,
Եւ դու քնիդ մեջ կժպտաս, ի՛մ սէր:
 
Իսկ ես, անուշի՛կս, կ՛երգեմ քեզ համար
Ու կ՛օրորեմ քո երազներն իմ երգերով, 
Իսկ ես, անուշի՛կս, կ՛երգեմ քեզ համար
Ու կ՛օրորեմ քո երազներն իմ երգերով:

ՌՈՒԲԷՆ ՀԱԽՎԵՐՏԵԱՆ

Սկիզբը Էջ 04

Գրախօսական
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսը՝ 

Մեծածաւալ Նոր Հատորով

Մշակութային Արձագանգ

«Հաղորդումներ» բաժնում Աշոտ Փիլիպոսեանը 
հանդէս է եկել «Նոր Պեղումներ Զօրաց Քարեր 
Հնավայրում» նիւթով, որտեղ կրկին հաստատւում 
է հնավայրի տարածքում բնակավայրի ու նրան 
կից դամբարանադաշտի առկայութեան մասին։
«Գրախօսականներ» բաժնում ներկայացուած 
են 2017–2018ին հրատարակուած վեց գիրք՝ 
Կարէն Մաթեւոսեանի, Աւետ Աւետիսեանի, Արա 
Զարեանի եւ Քրիստին Լամուրէի «Դադիվանք. 
Վերածնուած Հրաշքը» (գրախօս՝ Զարուհի 
Յակոբեան), Ժերար Տետէեանի «Հայերը Կիպ-
րոսում (577-1211) Յուստինիանոս Բ.ից Հիւկ 
Ա. Լուսինեան» (գրախօս՝ Նիկոլաս Կուրէաս), 
Համօ Սուքիասեանի եւ Նարինէ Երանոսեանի 
«Խորհրդային Հայաստանի Երգիծական Մամուլը 
1920ական Թուականներին» (գրախօս՝ Արծուի 
Բախչինեան), Յասմիկ Ստեփանեանի «Գէորգ 
Բամպուքճեան. Կեանքը, Գործը եւ Ժամանակը 
(1923-1996)» (գրախօս՝ Հենրիկ Բախչինեան), 
Արծուի Բախչինեանի «Հայերը Չինաստանում. 
Հայ-Չինական Պատմամշակութային Առնչութիւն-
ները» (գրախօս՝ Յովհաննէս Ալեքսանեան) եւ  
Հիդեմիցու Քուրոքիի խմբագրութեամբ լոյս տեսած 
«Մարդկային Շարժունակութիւնը եւ Բազմէթնիք 

Համակեցութիւնը Միջին Արեւելքի Քաղաքային 
Հասարակայնութեան Մէջ» (գրախօս՝ Անդրանիկ 
Տագէսեան) հատորները։
Այս անգամ հատորում չկան մահագրականներ, 
ինչը բնաւ յարգանքի պակաս չէ անցած տարի 
մեզնից հեռացած հայագէտների հանդէպ։ Պատ-
ճառը զուտ տեխնիկական է. հատորի մեծ ծաւալը 
թոյլ չի տուել այդ բաժինն ընդգրկել, ինչը լրացուելու 
է յաջորդ տարուայ հատորում։
Ինչպէս տեսնում ենք՝ չափազանց ընդգրկուն 
է Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի նիւ-
թերի թեմատիկան՝ Հայաստանի տարածքում 
յայտնաբերուած երկաթի ու բրոնզի դարի գտա-
ծոներից մինչեւ մերօրեայ հանրապետութեան 
հանքարդիւնաբերական խնդիրները։ Ինչպէս 
նշուած է հատորի խմբագրականի մէջ, «հայա-
գիտութիւնը պէտք է երիտասարդանայ ոչ միայն 
մարդուժով, այլեւ՝ մտայնութեամբ ու աշխա-
տելակերպով, պէտք է աւելիով համարկուի 
համաշխարհային ընկերային գիտութիւններու 
ոլորտին, ծաւալէ իր ուսումնասիրութիւններու 
բովանդակային ծիրը ներկայ ժամանակներու 
համապատասխան» (էջ 4-5)։
Հայկազեան Հայագիտական Հանդէսի 39րդ 
հատորը կարող ենք համարել այս համոզումի 
դրսեւորման մեծապէս յաջողուած մի փորձ...
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ՄԱՀԱԶԴ

Տիար Գրիգոր Կէօքճեան եւ դուստրերը Արփի, Դալար, Կարին
Տիար Աւետիս Բալուլեան
Տիկին Սիրարփի Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Կարապետ Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ Տիկ Ալեք Աբելեան եւ զաւակունք
Օրդ. Վարդուհի Կէօքճեան 
Տէր եւ Տիկ Կարօ Աբրահամեան
Տիար Գրիգոր Աբրահամեան
եւ համայն Բալուլեան, Սաճոյեան, Տեմիրճեան, Աթթարեան, 
Պատելեան, Պայթարեան, Չննոզեան եւ Վահրամեան ընտա-
նիքներ կը գուժեն իրենց կնոջ, մօր, քրոջ, մօրաքրոջ եւ 
հարազատին՝

ԱՆԻ ԿԷՕՔՃԵԱՆի
(Ծնեալ Բալուլեան 1959-ին)

մահը, որ պատահեցաւ Կիրակի, 24 Նոյեմբեր 2019-ին:
Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի 
Հինգշաբթի 28 Նոյեմբեր 2019-ին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Ս. 
Նշան Մայր եկեղեցւոյ մէջ, որմէ ետք հանգուցեալին մարմինը 
պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատու-
նը:
-Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ
-Ցաւակցութիւնները կ’ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման 
արարողութեան եկեղեցւոյ Կարպիս եւ Արեգ Նազարեան 
սրահին մէջ, ինչպէս նաեւ Ուրբաթ 29 Նոյեմբեր 2019ի, 
առաւօտեան ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00:

 
ՀԵԸական Տիգրան  Զէյթճեան Լիբանանի  
Ճատրակի Ֆետերասիոնի Փոխնախագահ

Շաբաթ, 23 Նոյեմբեր 2019-ին, Մարզական 
Աւանին մէջ, տեղի ունեցաւ Լիբանանի 
Ճատրակի Ֆետերասիոնի նոր կազմի ընտ-
րութիւնը: Ընտրութիւններուն մասնակ-
ցեցան 19 ակումբներ: Ֆետերասիոնի նախա-
գահ ընտրուեցաւ Խալետ Պատիհը: Տասնմէկ 
անդամ հաշուող ֆետերասիոնի նոր կազմին  
փոխնախագահ ընտրուեցաւ ՀԲԸՄ-ՀԵԸ 
Անդրանիկ Անթիլիասի Գործադիր Մարմինի 
անդամ, ՀԵԸ Անդրանիկ Անթիլիաս ճատրա-

կի պատասխանատու՝ Տիգրան Զէյթճեանը: Ֆետերասիոնին 
մաս կազմեց  նաեւ ՀՄԸՄ-ի ներկայացուցիչ Էլի Հուլիշեանը:

ՀԲԸՄ-ՀԵԸ-ի Կեդրոնական Վարչութեան, ՀԵԸ Անդրանիկ 
Անթիլիասի Գործադիր Մարմինի  եւ համայն  ՀԵԸ-ականներու 
անունով կը շնորհաւորենք Տիգրան Զէյթճեանը, մաղթելով 
նորանոր յաջողութիւններ: 

ՀԵԸ-Ի ՄԱՄԼՈՅ ԵՒ  ԼՐԱՏՈՒԱԿԱՆ  ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ
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